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Regional utviklingsplan
Handlingsprogram
Lokal verdiskaping
Innovasjon
Samskaping

Berekraftig utvikling
• Samfunn
• Kultur & eigenart
• Klima & miljø
• Økonomi
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5 årig satsing for «Fjellkommunar» - temautlysingar
• Ungdom – gründerskap og samfunnsengasjement (2016)
• Berekraftig byggeri (2017)

Setesdal  anno 2017 eitt av 10 prosjekt – KMD

«Oppland fylkeskommune ønsker med årets utlysning å rette fokus på hvordan lokale 
byggematerialer kan anvendes som et fortrinn i utvikling av steder og bygg i 
fjellområdene. Med utgangspunkt i steders særpreg, og med fokus på estetiske, 
bærekraftige, klimavennlige og innovative løsninger, kan fjellområdene etablere en økt 
bevissthet og identitet knyttet til fremtidens byggekultur. Dette vil kunne gi grunnlag for 
ny næringsvirksomhet, større lokal verdiskapning og sysselsetting.»

FJELLREGIONSSATSINGA
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Berekraftig byggeri
i Setesdal



Program for kvelden
• Kjapp presentasjonsrunde
• Informasjon om prosjektet v/ Ingvild
• Eksempel og tankar om prosjektet v/ Erick
• Kort beinstrekk
• Informasjon om studietur til Østerrike og Sveits
• Gruppearbeid/ innspel frå dykk
• Oppsummering
• Slutt seinast kl. 20:30



Kven er de?
Kjapp presentasjonsrunde og 

registrering av kontaktinformasjon



Kort skildring av prosjektet
Setesdal er sertifisert som berekraftig reisemål. Reiseliv og turisme er mellom dei viktigaste
næringsgreinene i dalen. Trendar viser etterspurnad etter mindre overnattingseiningar med 

høve til sjølvhushald samt spesielle overnattingsplassar som i seg sjølv er ei oppleving. 
Setesdal har framleis eit stort potensial som ikkje er utløyst!

Prosjektet skal utvikle modellar for smarte overnattingseiningar med lite klimaavtrykk. På 
den måten ønskjer ein å bidra til verdiskaping for både handverkarar, produsentar, 
grunneigarar og reiselivsaktørar som kan utvikle unike, attraktive og miljøvennlege 

overnattingseiningar. Realisering av byggjeprosjekt vil samstundes styrke Setesdal som 
attraktivt reisemål.



Effektmål
På sikt er målet at prosjektet skal legge grunnlag for:
• Unike, attraktive og miljøvennlege overnattingseiningar fleire plassar i Setesdal.

• Auka lokal verdiskaping gjennom involvering og eigarskap til utviklingsarbeidet for 
både reiselivsaktørar, handverkarar, aktuelle produsentar og grunneigarar.

• Auka kompetanse om og fokus på berekraft og miljø som faktor i samfunns- og 
regionutvikling, i næringsutvikling og innan arealforvaltning og utbyggingspolitikk.

• Meir samskapingskultur mellom ulike verksemder og fagområde i regionen.

• Auka attraktivitet og merksemd for Setesdal som berekraftig reisemål.



Resultatmål forprosjekt
Meir konkret er mål for forprosjektet at ein skal ha utvikla ulike modellar og løysingar for 
miljøvennlege overnattingseiningar med utgangspunkt i:

• Innovasjonskultur, kunnskap, involvering og samhandling mellom alle ledd i verdikjeda
lokalt og regionalt.

• Innovasjon og brukarorientering bygd på marknadsundersøking.
• Estetikk og attraktivitet – trend og tradisjon. Komprimerte løysingar med lite 

klimaavtrykk.



I tillegg til konkrete modellar skal forprosjektet undersøkje og gjere greie for:

• Økonomi og kommersialiseringspotensial inkludert moglege driftsformer.
• Område som er aktuelle for realisering av byggjeprosjekt. 
• Restriksjonar og moglegheiter innan arealplanlegging.
• Skisse for realisering av pilotprosjekt.



Tidsplan
Tidsplan	(månad 2017	- 2018)

Hovudaktivitetar Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Mai Jun Aug Sep Okt

Oppstart og	planlegging

Organisasjon	og	rolleavklaring

Avklare	innhald	og	omfang

Studietur

Lokasjonar/		interessentar

Marknadsundersøking

Modellar	bygg

Modellar	utbygging/	drift

Prosjektrapport/	pilot



Organisering



Kva er ”Berekraftig byggeri”?
”Berekraftig utvikling” er i følgje Nynorskordboka:

Utvikling som gjev økonomisk vekst og betre levekår for folk i dag utan å tære på 
livsgrunnlaget for framtidige generasjonar.

Korleis me skal definere ”Berekraftig byggeri” i dette prosjektet må me kome fram til i det 
vidare arbeidet. Det kan vere snakk om ulike sertifiseringar, materialbruk, naturinngrep, 

økonomi, U-verdiar og anna.



Studietur 12. – 15. november
Østerrike (Vorarlberg) og Sveits

Hovudfokus er arkitektur, produksjon av trevirke, fornybar 
energi og teknologi



Søndag
• Avreise Kjevik føremiddag. 
• Ankomst Zürich 18:30. 
• 2 timar køyring til Bezau for middag og overnatting.

Måndag
Ekskursjon i Vorarlberg: 
• Kaufmann Bausysteme (treprodusent, massivtre, 

modular)
• Energieinstitut Vorarlberg (smarte energiløysingar)
• Werkraum Bregenzerwald (utstillingar og verkstad for 

ulike handverk – design og arkitektur). 
• Baumschlager Eberle, kontorbygg ”Atmosphere without

machines”
• Middag og overnatting i Vals.

Tysdag
• Besøke ulike bygg av arkitektonisk interesse nær 

Chur, fleire av dei teikna av arkitekt Zumthor. 
• Zumthor si hytte i Leis
• Saint Benedict Chapel
• Haus Truog Gugalun
• Shelter for Roman Ruins

• Presentasjon av MonViso Institute (Forskning og 
entreprenørskap innan berekraftig transformasjon og 
sosialøkologisk design)

• Middag og overnatting i Zürich

Onsdag
• Besøke Nest – Next Evolution in Sustainable

Building Technologies
• Heimreise



Køyrerute studietur. 

Totalt 520 km/ om lag 
7 ½ timar køyring
fordelt på 4 dagar.



Nest – Next Evolution in Sustainable Building Technologies

Kaufmann Bausysteme

Werkramum Bregenzerwald



Saint Benedict Chapel

Shelter for Roman ruins, Chur

Zumthor si hytte i Leis
House Truog Gugalun



Hotel Post Bezau, arkitekt Oskar Leo Kaufmann

Rovanada Wellnesshotel, Vals



Kriteria for deltaking
• Prosjektet dekker deltaking for inntil 20 deltakarar (ikkje tapt arbeidsforteneste).
• Bur eller driv næring i Setesdal (+ Innovasjon Norge og fylkeskommunen).
• Forplikte seg til å bidra med eigeninnsats i prosjektet/ delta på minst 2 arbeidsmøter.
• Eigenandel for turen blir truleg 1 200 kr.
• Overnatting på dobbeltrom (twin). Eventuelt betale tillegg (2 000,-) for enkeltrom.
• Dersom fleire enn 20 melder interesse kan styringsgruppa prioritere dei ein meiner 

turen er mest relevant for.

FRIST FOR PÅMELDING ER 28.9.2017



Spørsmål eller kommentarar til studieturen 
eller prosjektet generelt? 



Gruppearbeid
Svar på følgjande spørsmål som de får utdelt:

1. Korleis meiner de ”Berekraftig byggeri” bør definerast? Stikkord.

2. Har de forslag til konkrete firma/ aktørar/ personar som bør involverast i 
prosjektet?

3. Har de forslag til konkrete plassar som kan vere aktuelle for realisering av 
byggjeprosjekt/ overnattingseiningar for kommersiell drift?

4. Har de konkrete innspel til utforming av overnattingseiningar, fasilitetar eller 
tekniske løysingar?



Oppsummering
Takk for frammøte J

Erick: erick@tha-arkitekter.no / tel 920 83 477
Ingvild: post@hovdenkontoret.no / tel 959 79 856


